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Aos três dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, 
reuniu-se, em sessão extrordinária na sala Caryocar Brasiliense, 2o piso do bloco A, o
Conselho Diretor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, sob a
presidência do diretor, Professor Lourenço Matias. Além do Presidente, estiveram presentes os
seguintes membros do Conselho, com direito a voz e voto:  Alessandra De Souza Nascimento
De Oliveira,  Aliaucha Morais Barbalho,  Andreia Aoyagui Nascimento , Carlos Galvão Pinheiro
Júnior , Cassio Dener Noronha Vinhal, Daniel Fernandes Da Cunha, Diogo Appel Colvero,
Dulcilene Pereira Oliveira Garcia , Enes Goncalves Marra,  Fernando Ferreira De Melo , Flavio
Henrique Teles Vieira, Gelson Antonio Andrea Brigatto, Geyverson Teixeira de Paula, Igor
Kopcak,  Joao Paulo da Silva Fonseca,  Josephy Dias Santos, Leonardo De Queiroz Moreira ,
Lina Paola Garcés Negrete,  Marlipe Garcia Fagundes Neto,  Reinaldo Gonçalves Nogueira,
Rodrigo Pinto Lemos,  Sigeo Kitatani Júnior,  Vinicius Faria Costa Medanha. Estiveram
presentes com direito a voz: Alisson Assis Cardoso,Carlos Alberto de Almeida Vilela, Emilson
Rocha de Oliveira, Euler Bueno dos Santos, Fleide Wilian Rodrigues Alves, Getúlio Antero De
Deus Júnior, Glener José Vidigal Lobato, Gustavo Dias de Oliveira, Joao Antonio Dos Reis,
Karina Rocha Gomes da Silva, Kléber Mendes de Figueiredo, Marco Antonio Assfalk de
Oliveira, Pedro Henrique Martins Rodrigues, Renata Rodrigues Alves, Viviane Cipriano Mota
Sousa.  Foram pontos de pauta:1. Informes da Direção; 2. Apresentação das Chapas 1 e 2
(Eleição – ADUFG);3. Apresentação do Comitê de Integridade Acadêmica – CIA- Profa Lilian
Ribeiro Rezende (EECA); 4. Apresentação da proposta de Projeto da ONG Engenheiros sem
Fronteiras – Discente Beatriz (Curso de Engenharia Elétrica); 5. Apreciação da ata da reunião
05/2022 de 06/05/2022 - Prof Lourenço;6. Apreciação das certidões Ad referendum – Prof
Lourenço (recondução da comissão de alocação de vagas com a substituição da  professora
Maria Leonor; Revisão de notas da Elétrica; Plano de Estudos apresentado pelo aluno do curso
de Engenharia Elétrica, Weksley Scheidit de Ataides Souza, matrícula n 201905636, para fins de
participação no Programa de Mobilidade Estudantil;7.Apreciação da avaliação da Direção e da
CAD nos processos de progressão dos Professores Flávio Henrique Teles Vieira - Processo nº
23070.022699/2022-54 e Adriano César Santana - Processo nº 23070.028377/2022-19 – Prof.
Rodrigo; 8. Apreciação da mudança de nome do Programa de Tutoria Voluntária da EMC para
Programa de Preceptoria Voluntária da EMC"  - Prof. Marco Assfalk; 9. Outros assuntos.
Verificado o quórum, o diretor iniciou com as apreciações dos pedidos de inserções, exclusão e
inversão da pauta, sendo aprovadas as inclusões de dois pontos, quais sejam, a apreciação dos
pareceres da Comissão de Pesquisa da EMC acerca dos projetos apresentados pelos
professores Cacilda e Thyago, a exclusão do ponto oito, de interesse do professor Assfalk que
não pôde comparecer e inversão da pauta para a apresentação das chapas que concorrem para
a gestão da ADUFG. Os representantes de ambas as chapas fizeram uma brave apresentação
das respectivas propostas, ouviram, responderam a questionamentos e distribuíram material de
campanha. Com a palavra, a Professora Lilian Ribeiro Rezende da EECA, apresentou as
ações  do Comitê de Integridade Acadêmica. Iniciou falando que se trata de um colegiado
interdisciplinar consultivo, deliberativo e educativo, vinculado administrativamente à Pró-
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Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI); que o objetivo do CIA é o assessoramento do Gabinete
da Reitoria, das pró-reitorias e as demais instâncias administrativas da UFG quanto à boa
conduta nas atividades acadêmicas; que também promove e estimula ações de
conscientização quanto à integridade acadêmica, em todas as demais esferas da instituição.
Concluída a apresentação, a professora se colocou à disposição para eventuais dúvidas e
convidou a todos para acompanhar as ações desenvolvidas pelo Comitê e finalizou dizendo que
possui representação de todas as áreas do conhecimento, das pró-reitorias e dos comitês de
ética da UFG. Logo após, seguiu-se a apresentação da proposta de Projeto da ONG
Engenheiros sem Fronteiras pela Discente Beatriz do curso de Engenharia Elétrica; falou que se
trata de uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é a promoção do desenvolvimento
humano e sustentável por meio da engenharia, bem como o protagonismo em ações que visam
a transformação social; que trabalham envolvendo a comunidade através de diálogo e
cooperação; que ela é uma voluntária nos projetos a exemplo de tantos outros que estão
organizados por núcleos; que passam por capacitações para gerarem impacto nos locais em
que atuam; que se envolvem pessoalmente com os membros da comunidade, escutam suas
necessidades e estabelecem parcerias para o desenvolvimento das respectivas ações;
convidou a todos a conhecer a ONG e consultar as informações contidas no site, além de enviar
um conteúdo sobre o projeto via e-mail institucional. Logo após, passaram à apreciação dos
pareceres dos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia de Alta Tensão,
coordenado pela professora Cacilda e Prospecção Inteligente de Leads utilizando Técnicas de
Inteligência Artificial, coordenado pelo professor Thyago. Considerando a ausência do professor
Geyverson, o professor Lourenço falou que os pareceres da comissão foram favoráveis, sendo
ambos aprovados por unanimidade. Em seguida, foi relatado o parecer sobre o projeto de ensino
Desenvolvimento de atividades práticas na área de educação em engenharia, coordenado pela
professora Cacilda. O professor  Sigeo falou que o parecer da comissão de avaliação de
Programas e Projetos de Graduação foi favorável com uma sugestão quanto à vigência do projeto,
no sentido de terminar no mês final do mês de julho para se adequar ao calendário acadêmico de
2024. Em votação o projeto foi aprovado. O professor Marlipe sugeriu que demandem alunos para
monitoria vinculados aos projetos apresentados, atentando para os prazos e priorizando
ingressantes. A professora Cacilda ressaltou que esta foi uma iniciativa da equipe do Projetos da
Mulheres das Engenharias. Logo após, o professor Gino Bertollucci Colheirinhas apresentou o seu
plano de trabalho, como uma das etapas do estágio probatório. Realizou uma breve explanação
sobre as atividades que vem desenvolvendo na graduação e na pós graduação, pesquisa e
extensão, além da participação em banca de concurso, contabilizando 700 horas. O plano foi
aprovado por unanimidade. Na sequência, o Diretor passou à apreciação das atas das reuniões
de CD de 05/2022 de 06/05/2022 que foram aprovadas por unanimidade. O professor Lourenço
seguiu com os informes, dizendo que, para o inventário patrimonial, já há um aplicativo disponível
para o levantamento; que a ferramenta passou por melhorias e permite editar o inventário de
2019; que a ação acontecerá de 06/06 a 15/07/2022; que será remetido um e-mail com um tutorial
de como funcionará a ação e que conta com a colaboração de todos; que o servidor André
coordenará o levantamento juntamente com o servidor Luiz Aníbal que ficará responsável pela
Quadra, no Campus Colemar. Prosseguiu dizendo que, na última reunião de CONSUNI, foi
solicitada a contribuição de todos com a divulgação de orientações para comunidade sobre a
COVID e procedimentos relacionados ao controle na âmbito da Universidade; falou sobre o êxito
da UFG em  questões possessórias, inerentes à invasão de terrenos, um em Anápolis e outro em
Goiás; que a Reitoria foi autorizada a prosseguir com as negociações relativas a essas áreas. Em
seguida, foram apreciadas as certidões ad referendum para recondução da comissão de
alocação de vagas sem a professora Maria Leonor, outra num processo de revisão de notas da
Elétrica e sobre o plano de estudos apresentado pelo aluno do curso de Engenharia Elétrica,
Weskley Scheidit de Ataídes Souza, para fins de participação no Programa de Mobilidade
Estudantil e projetos de extensão. Com a fala, o professor Gelson Brigato teceu algumas
particularidades sobre os projetos aprovados no total de três propostas submetidas à CAEX. As
ações referem-se ao CREA Jovem, da professora Cacilda (evento); outro também na categoria 
evento sobre energia fotovoltaica da professora Cacilda e do PET Engenharia da professora
Andreia que prevê a interação com a sociedade e o protagonismo discente; que divulgará para
todos, os critérios de avaliação dos projetos e algumas sugestões que facilitam a análise pela
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Coordenação. A professora Andreia sugeriu que esse documento a ser elaborado para a
avaliação dos projetos e sobre produtos, seja inserido na página da Unidade e que os
professores usem essas atividades no RADOC. Logo após foram apreciados os pareceres da
CAD relatados pelo professor Rodrigo e a avaliação da Direção  nos processos de progressão
dos Professores Flávio Henrique Teles Vieira, objeto do processo nº 23070.022699/2022-54, com
as seguintes pontuações: avaliação da Direção 10;  RADOC 2020 e 2021, 10, avaliação discente
9,5 estando apto para progressão do nível 3 para 4, professor associado. Quanto ao professor
Adriano César Santana, processo nº 23070.028377/2022-19, foram obtidas nota 10 da Direção,
do RADOC 2020 e 2021, nota 10; avaliação discente 9, estando apto para progressão do nível 2
para o nível 3 , professor associado. Em outros assuntos, o professor Lourenço falou que a cada
três reuniões na Quadra das Engenharias, uma será no prédio da Engenharia Mecânica e serão
realizadas de forma híbrida em ambos os casos. Prosseguiu dizendo que  a UFG não tem uma
orientação clara sobre providências em caso de COVID entre alunos e professores; que a
situação acarreta uma série de desdobramentos no que diz respeito à reposição de aulas,
questionamentos discentes, possibilidade ou não de atividades remotas. O professor Fernando
sugeriu que o CD tomasse uma medida enquanto instância deliberativa nos moldes do que fez o
Colégio de Aplicação;  no caso de professores, sugeriu atividades híbridas, tendo em vista que
vem crescendo o número de servidores e alunos afastados por causa da doença; sugeriu que
definam uma estratégia para lidar com a situação; acrescentou que cabe à universidade
providenciar substituição de docentes. A professora Lina mencionou que algumas universidades
vincularam a matrícula à apresentação do comprovante de vacinação; que a UFG deveria adotar o
mesmo critério. O professor Lourenço sugeriu a utilização das TICs para atividades síncronas ou
assíncronas, a critério do docente, tendo em vista que o calendário acadêmico está muito
apertado. Seguiu-se um longo debate sobre o assunto, sobre a postura adotada pela PROGRAD
e sobre o direito do profissional afastar-se de suas atividades profissionais em caso de doença,
qualquer que seja; sobre a hipótese de reposição das aulas e as alternativas a serem definidas
pela Unidade, estas poderiam ser encaminhadas às instâncias superiores, já que o CD é
deliberativo e deve manter sua autonomia, a exemplo do ocorrido no CEPAE que suspendeu as
aulas presenciais por conta do elevado número de infectados no colégio. Nada mais havendo a
tratar, eu, Alessandra de Souza Nascimento de Oliveira, coordenadora administrativa da
EMC/UFG, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada pelos seus membros.

 

Documento assinado eletronicamente por Dulcilene Pereira Oliveira Garcia,
Secretária, em 05/08/2022, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Ferreira De Melo,
Coordenador de Curso, em 05/08/2022, às 11:01, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Lina Paola Garcés Negrete,
Professora do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 11:22, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Flavio Henrique Teles Vieira,
Coordenador de Pós-graduação, em 05/08/2022, às 12:29, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Gonçalves Nogueira,
Coordenador de Curso, em 05/08/2022, às 12:37, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Maria Leonor Silva De Almeida,
Professora do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 12:37, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Enes Goncalves Marra, Professor
do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 12:58, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Gelson Antonio Andrea Brigatto,
Professor do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 13:03, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Diogo Appel Colvero, Engenheiro,
em 05/08/2022, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Pinto Lemos, Professor
do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 13:39, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Marlipe Garcia Fagundes Neto,
Professor do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 13:43, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo De Queiroz Moreira,
Professor do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 13:45, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Joao Antonio Dos Reis,
Assistente em Administração, em 05/08/2022, às 16:03, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Dias De Oliveira, Técnico
de Tecnologia da Informação, em 05/08/2022, às 16:09, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Igor Kopcak, Coordenador, em
05/08/2022, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Fernandes Da Cunha,
Coordenador, em 08/08/2022, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Andreia Aoyagui Nascimento,
Coordenadora de Pós-Graduação, em 10/08/2022, às 17:15, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
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verificador 3093988 e o código CRC 3F579D31.

Referência: Processo nº 23070.041375/2022-15 SEI nº 3093988
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